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Волинь однією з перших в Україні 
наприкінці 90-х років віддала свої 
водойми в оренду для вирощуван-
ня риби. В результаті сьогодні на 
ринках області місцеву рибу знайти 
вкрай важко. Чому? На це питання 
відповідь шукали «Відомості».

Для початку трішки історії. Во-
линь завжди була озерним краєм, 
а отже, славилася своєю рибою. За 
часів Радянського Союзу на теренах 
області працювали великі рибгоспи. 
Проте з розпадом держави в 1990-х 
роках вони почали занепадати: ста-
ви замулювалися, прибережна зона 
заростала. На водоймах, де водила-
ся риба, процвітало браконьєрство. 
Тому керівництво Волині вирішило 
дозволити віддати водойми в ко-
ристування. Цим рішенням думали 
«вбити» кількох зайців. По-перше, 
платою за оренду наповняться міс-
цеві бюджети. По-друге, в області 
відновиться вирощування риби. 

У 1999 році розробили обласну 
програму розвитку рибного госпо-
дарства. І почали наліво й направо 
надавати водойми у користування. 
Стави, ставочки й озера «пішли» 
на «ура». Логіка була проста: да-
ють практично задарма і надовго. 
Адже у перші роки водойми в орен-
ду надавалися на 49 років. А ціна 
— просто смішна. Скажімо, у селі 
Лище Луцького району, за даними 
обласного управління Держкомзе-
му, відомий волинський бізнесмен 
платить на рік за оренду двох не-
величких ставочків (укупі — майже 
шість гектарів) «аж» 402 гривні. Для 
порівняння: та ж Лищенська сіль-
ська рада від релігійної організації 
за майже аналогічний за величиною 
став отримує 19 тисяч 874 гривні 
річної орендної плати. 

Таких прикладів можна навести 
чимало. І хоча практично всі бра-
ли водойми для риборозведення, 

реально ним мало хто займався. В 
результаті, як то кажуть, «хотіли як 
краще, а вийшло як завжди». Бю-
джети від орендарів водойм отриму-
вали не такі вже великі гроші, а на 
ринках того ж Луцька здебільшого 
продають рибу з Хмельниччини. 
Свого ж, волинського, виробника 
на ринках шукати годі. Таким чи-
ном в області в оренді перебуває 413 
водних об’єктів, а риба на ринках — 
привізна. Чому? З таким питанням 
ми звернулися у Волиньдержрибо-
хорону.

— Водойм у користування в 
області віддано справді чимало, — 
зазначив провідний іхтіолог Во-
линьдержрибохорони Олександр 
Климнюк. — Варто зазначити, що не 
кожен ставок чи озеро підходять для 
вирощування риби. Багато водойм 
(озера, водосховища, копанки) при-
датні лише для рекреаційного вико-
ристання: купання, любительського 
рибальства, зеленого туризму тощо. 
Власне, під риборозведення найбіль-
ше підходять ті стави, які спеціально 
для цього побудовані, мають гідро-
технічні споруди (наповнення та 
спуску води), сюди ж входять стави 
рибгоспу. Але тут варто наголосити, 
що це були комплекси ставів — для 
вирощування рибопосадкового ма-
теріалу, це мілкі стави, зимувальники 
і власне нагульний став, у якому від-
бувається зарибнення, а потім відлов 
риби. У нас же часто-густо виходило 
так, що кожну водойму з цього комп-
лексу було надано різним користува-
чам. В області багато господарств, де 
вирощують рибу. 

В одному з таких господарств — 
на території Холонівської сільської 
ради Горохівського району — вдало-
ся побувати кореспондентові «Відо-
мостей».

— Орендувати ставки почав 
з 1999 року, — зазначив орендар 
Юрій Круковський. — За цей час 

зробили чимало: побудували обвід-
ні канали для спуску води, є зиму-
вальник тощо. Планів багато, і якби  
отримали обіцяні державою дотації, 
можна було б зробити більше. 

В оренді пана Юрія на сьогодні 
— 55 гектарів водного плеса. Тут ви-
рощують 35 тонн товарної риби і 20 
тонн малька. 

— Якщо купувати малька, то 
розведення риби буде неприбутко-
вим, — каже орендар. — Тому все 
маємо своє. Малька ще й продаємо. 
Кормова база також власна — маю 
60 гектарів землі. Вирощуємо зер-
нові, сою, ячмінь, овес. Преміксами 
рибу не годуємо. 

Юрій Круковський за фахом — 
будівельник. Мріє повернутися в 
професію. А рибну справу є кому пе-
редати — син Роман закінчив Львів-

ський зооветеринарний інститут і є 
фаховим іхтіопатологом. Наскільки 
ефективно ведеться рибне госпо-
дарство, свідчить хоча б така цифра: 
на одній із нарад голова ОДА Борис 
Клімчук поставив завдання — ко-
жен гектар водного плеса повинен 
давати 200 кілограмів риби. У Кру-
ковських мають тисячу кілограмів із 
гектара. І говорять, що це не межа. 
Шкода тільки, що цю рибу лучани 
купити не можуть. 

— На луцькі ринки з нашою про-
дукцією ми пробитися не можемо 
— місця зайняті, — каже пан Юрій. 
— Тому реалізуємо її на ринках Го-
рохова, Нововолинська, Локачів, на 
Львівщині. У Луцьку ж плануємо 
відкрити власний магазин. 

Отже, можливо, річ не в тому, 
що на Волині рибу не вирощують, а в 

тому, що в торговельну мережу вона 
пробитися не може?

— Собівартість риби, вирощеної 
у більш південних регіонах держави, 
нижча, ніж на Волині, — зазначив 
Олександр Климнюк. — Це зале-
жить від природних факторів. На-
шим виробникам вирощувати рибу 
вигідно, але не всі орендарі мають 
зимувальні стави чи басейни, тому 
більшість здає рибу оптом по зниже-
ній ціні. Вроздріб можуть торгувати 
великі товаровиробники: рибгоспи, 
орендарі, які мають спеціалізований 
транспорт, продавців, місця для збе-
рігання свіжої риби. Варто наголо-
сити, що на ринках облспоживспіл-
ки відведено 30 торговельних місць 
виробникам для торгівлі свіжою ри-
бою. Щомісячно проводяться сіль-
ськогосподарські ярмарки, на яких 
вони мають змогу реалізовувати 
свою продукцію.

Як бачимо, спеціалісти ствер-
джують, що волинська риба у тор-
говельній мережі таки є. То чому 
ж продавці на запитання: «Звідки 
короп?» в основному відповідають, 
що «з Хмельницька»? Один із тор-
говців у приватній розмові сказав, 
що насправді торгує волинською 
рибою, але за «хмельницькими» до-
кументами, бо за нові грошей пла-
тити не хоче. Така ситуація вигідна 
і багатьом волинським виробникам, 
які воліють не показувати реальних 
обсягів вирощування продукції, бо 
їх і так уже «задушили» податками. 
За великим рахунком, покупцю нема 
різниці, яку рибу купувати, — аби 
ціна була підходяща. 

Як сказали «Відомостям» «риб-
ні» фахівці, привізна риба з Півдня 
України здебільшого вирощена на 
преміксах. Волинянам же свою рибу, 
знову з економічних причин, більш 
вигідно вирощувати на натуральних 
кормах. 

Наталка СЛЮСАР
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стільки відсотків молодих 
українців у всіх регіонах 
країни підтримують вступ 
нашої держави до ЄС. Проти 
цього — 21,9% опитаних, не 
визначилися 20,4%.

Пам’ятника Сталіну в Луцьку 
не буде 
Жовтневий районний суд Запорізької області постановив, 
аби хлопці-підривники пам’ятника Йосипа Сталіну сплати-
ли позивачам 100 тисяч гривень. Запорізькі комуністи за-
явили, що ці гроші витратять на спорудження пам’ятника 
Сталіну в Луцьку. Волинські журналісти запитали в голови 
облдержадміністрації Бориса Клімчука, яка його позиція. 
«Нізащо! — категорично відповів губернатор. — Чи, може, 
запитаємо мого діда Архипа, який ще три роки після смер-
ті чекав амністії?! Це кривава історія, змінити ми її не може-
мо, а пам’ятати маємо. Сталін тепер там, де й має бути». 

На шахтах гине кожен шостий 
гірник 
Цьогоріч вугільна промисловість стала особливо 
травмонебезпечною галуззю. Про це повідомила на-
чальник управління організації державного нагляду 
Держгірпромнагляду Наталія Ємельянова. «Кожен 
шостий шахтар — це смертельний випадок. Робо-
тодавці не надають безпечних умов для праці», — 
сказала Ємельянова. За її словами, на другому місці 
— агропромисловий комплекс. Також небезпечними 
є гірничорудна промисловість, будівництво, житлово-
комунальне господарство і підприємства транспорту.

КОГО МИ ОБРАЛИ? 

ПОДАРУНОК  
НА БЛАГО ГРОМАДИ 

НАМІРИ 

ФІНАНСУВАННЯ  

Волинські депутати продовжують нахабніти

Школі на 
Старовижівщині 
подарували 
автобус

У селі Грабове Шацького району 
відкрили ФАП із квартирою

У Луцьку планують благоустрій 
головного проспекту та кладовища

Дорогу Рівне — Луцьк 
ремонтувати не будуть

Окрім того, що депутати Волинь-
ради не поспішають надавати 

волинянам матеріальну допомогу з 
власних депутатських фондів, вони 
ще й не з’являються на засідання 
постійних комісій. Така ситуація 
дуже обурює голову обласної ради 
Володимира Войтовича. За його 
словами, з чотирьох постійних ко-
місій, які мали б відбутися до по-
чатку цього тижня, відбулося тільки 
дві. Причина: відсутність кворуму. 
Депутати ігнорують засідання ко-
місій, хоча участь у них є їх прямим 
обов’язком. 

Нагадаємо, що на 13 грудня була 
запланована комісія з питань між-
народного співробітництва, яка не 
відбулася через неявку депутатів. А, 
наприклад, 15 грудня мало відбутися 

засідання комісії з питань сільсько-
го господарства. Однак на комісію 
з’явилося лише два депутати з шести 
— Андрій Турак та Валерій Діброва. 
Роман Колісник, Віталій Карпюк, Ві-
ктор Шумський та Сергій Мартиняк 
комісію проігнорували.

Голова обласної ради Володимир 
Войтович зауважив, що депутати 
повинні відповідальніше ставитися 
до своїх обов’язків. «У четвертому 
скликанні я також був обраний де-
путатом. Тоді подібних прецидентів 
не було. Сьогодні ж депутати, осо-
бливо ті, які працюють у бізнесі, до-
зволяють собі ігнорувати засідання 
комісій та Дні депутата. Політичні 
сили, які висували їхні кандидатури 
на виборах, повинні нести відпові-
дальність за це. Засобів адміністра-

тивного впливу на депутатів у мене 
як голови облради немає», — резю-
мував пан Войтович.

Крім того, на засіданні постійної 
комісії з питань депутатської діяль-
ності, очільник депутатів повідомив, 
що не всі обранці громади надають в 
якості матеріальної допомоги кошти 
з власних депутатських фондів.

За словами голови Волиньра-
ди Володимира Войтовича, у ви-
падку невиконання своїх прямих 
обов’язків депутатам взагалі не 
варто виділяти кошти з бюджету 
для фонду. Наразі залишок по депу-
татських фондах складає 51 тисячу 
гривень, на яку чекає не один воли-
нянин чи то на лікування, чи то на 
поліпшення умов життя.

Ірина КОСТЮК

У селі Грабове Шацького райо-
ну відкрито фельдшерсько-

акушерський пункт. У приміщенні 
колишньої адміністративної бу-
дівлі місцевого СВК віднині буде 
розміщуватись медичний заклад 
та службова квартира для фель-
дшера.

У «господині» цього ФАПу 
Олександри Волчкової відкриття 
викликало масу позитивних емо-
цій. Дівчина вже вісім місяців до-
помагає місцевим мешканцям. До 
неї на лікування, а інколи й просто 
за порадою, йдуть і старі, і малі. 
Каже, закінчивши Чемерівецьке 
медучилище, приїхала в Грабове з 
Хмельниччини заради екологічно 
чистого повітря та мальовничих 
краєвидів. А тут ще й з роботою 

пощастило. Відтепер фельдшер 
разом із матір’ю будуть мешкати у 
двокімнатній квартирі з усіма ви-
годами.

Олександра Волчкова закликає 
молодих спеціалістів із дипломами 
медиків і вчителів, які не можуть 
працевлаштуватись у містах, їхати 
у села та допомагати тим людям, 
які цього потребують.

Про те, що хочуть робити в Луць-
ку наступного року, розповіла 

начальник управління економіки 
міськради Любов Ковпак. «У зв’язку 
з обмеженістю фінансових ресурсів 
доцільним вбачається сконцентру-
вати зусилля на вирішення конкрет-
них заходів і вагомих проектів у 2012 
році», — зазначила Ковпак.

За її словами, у наступному році 
планується будівництво 27-ї школи 
та дитячого садочка у 55-му мікро-
районі. Також збираються будувати 
сміттєсортувальний цех у селі Бри-
ще та спортивні майданчики на те-
риторії шкіл.

Крім того, у 2012 році планують 
узятися за виготовлення проектної 
документації на будівництво жит-
лового мікрорайону на 7-8 тисяч 
мешканців на вулицях Привокзаль-

ній і Стрілецькій. Виготовлятимуть 
документацію й на зведення 450 
котеджів. Йдеться про будівництво 
житлового комплексу в селі Крупа. 
Проектно-кошторисну документа-
цію планують виготовити й для зве-
дення вантажопасажирського аеро-
порту на базі військового.

Серед намірів також — розши-
рення й благоустрій кладовища в 
селі Гаразджа та комплексний бла-
гоустрій проспекту Волі (від вулиці 
Шопена до Київського майдану).

Заступник міського голови Ва-
силь Байцим зауважив, що до про-
екту потрібно включити й наведен-
ня ладу навколо Луцького замку. 
Зокрема, треба щось зробити з цен-
тральним ринком.

Ольга УРИНА

Дорогу від Луцька до Рівного 
не ремонтуватимуть під чем-

піонат із футболу Євро-2012. Про 
це повідомив голова Рівненської 
облдержадміністрації Василь Бер-
таш, пише інформаційний портал 
«ОГО». За словами керівника об-
ласті, дорога від Луцька до Рівного 
була вилучена з переліку об’єктів, 
що мали бути відремонтовані до 
Євро-2012. 

— Цьогоріч ми спільно з ке-
рівництвом Волинської області 
звернулись із проханням профі-
нансувати дорогу від Ковеля, яка 
проходить через Сарни. Фінан-
сування ми отримали, і дорога 
була відремонтована. Дорогу ж від 
Луцька до Рівного вилучили з пе-

реліку доріг для Євро-2012, — ска-
зав Василь Берташ.

Однак чільник Рівненщини 
сподівається все-таки віднайти ко-
шти для ремонту цієї ділянки тра-
си. «Наступного року, думаю, ми 
знову разом із нашими сусідами з 
Волині звернемося до уряду з про-
ханням профінансувати й цю до-
рогу», — запевнив Василь Берташ.

Нагадаємо, що трасу Київ — 
Устилуг, яка пролягає через Луцьк 
і Рівне, планувалося відремонту-
вати для проведення чемпіонату 
Європи з футболу в Україні. Од-
нак початок ремонту відкладався з 
різних причин. Врешті-решт осно-
вний розрахунок був зроблений на 
трасу Ягодин — Київ.

Волинську рибу на ринки Луцька не пускають?

Учні Сереховичівської загаль-
ноосвітньої школи, що у Ста-

ровижівському районі, їздити-
муть на навчання на новенькому 
автобусі. До речі, цього року на 
Волині для потреб школярів Лю-
бомльського, Старовижівського, 
Турійського районів придба-
но шість автобусів на загальну 
суму майже 2 млн. грн. (три — за 
рахунок державного бюджету, 
стільки ж — за кошти місцевих 
бюджетів).

Загалом за час дії програми 
«Шкільний автобус» в області 
придбали 120 автобусів, із них 
дві третини — за місцеві кошти. 
Наразі підвезенням до шкіл за-
безпечено 99% юних волинян.


